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Úvodní slovo
Aneb starosti pana starosty
„Tak nám skončil pracovní poměr prvního zaměstnance
obce, paní Müllerová“ chce se mi parafrázovat všeobecně známou první větu Haškova Švejka. Nepochybně se nejedná o tak
zásadní událost, která ovlivní celou Evropu jako v případě
atentátu na Františka Ferdinanda d'Este, ale život v naší obci to
nepochybně na počátku letošního roku ovlivnilo. Mimochodem
mezi oběma událostmi je přesně 100 let, tak snad stojí za to se
nad nimi zamyslet.
Skončil jeden zaměstnanec, nastoupí další. Zájem o práci
naštěstí je a zastupitelstvo bude mít z čeho vybírat. Dnes už je normální, že lidé střídají zaměstnání a firmy zaměstnance. Z tohoto
pohledu nic divného a spíš jen drobná starost pana starosty.
Ale jedna věc mě na tom všem zarazila a rád bych se o ní, na
tomto místě, s vámi podělil. Několik zájemců o práci se přihlásilo
na leták, který jsme vyvěsili, a přiznávám, že některé jsem oslovil
i já sám. Takové, o kterých vím, že by tu práci nejen zvládli, ale
že by byli skutečně přínosem a posunem zase o kousek dál. Jinak
nemá přece smysl dělat změnu, než k lepšímu. Všichni mnou
oslovení tu nabídku odmítli. Někdo kvůli výši platu, což mě
nepřekvapilo vzhledem k tabulkovému sytému odměňování ve
státní správě. To jsem skutečně čekal. Ale většina lidí to odmítla
z úplně jiného důvodu. Prý nemají zapotřebí se nechat pomlouvat
od lidí ve vsi, jak tu práci dělají. A to mě tedy překvapilo a dost
o tom od té doby přemýšlím.
Naprosto souhlasím s tím, že je třeba mít na zaměstnance
vysoké nároky. Ale co mi nejde z hlavy, je myšlenka, jestli stejně
vysoké nároky jako „na ostatní“ máme také sami na sebe. Tím
spíš, že si už dlouho nevybavuju, že bych od někoho slyšel něco
jako „…musím v práci trochu přidat…“, „…chtěl bych dělat svou
práci lépe…“ nebo třeba „…šéf by na mě měl být přísnější…“.
To spíš často slýchám něco jako“…co by za ty peníze chtěli…“,
„…udělám, co musím a koukám zmizet…“ nebo „nejsem tam
od toho, abych přemýšlel, dělám, co mi řeknou…“. A často je
to doprovázeno skoro by se dalo říci hrdostí nad svou vlastní
chytrostí.
Tak nám všem přeju, abychom v roce 2014 měli nejvyšší nároky
sami na sebe. Nikoho jiného, než sebe stejně změnit nemůžeme.
Pokud to dokážeme, budou mít jistě všichni starostové méně
starostí…
Pavel Bartík
Linz Open 2014 v šipkách
Začátkem roku 2014 se výprava šipkařů DC Mezihoří zúčastnila v rakouském Linci turnaje v klasických šipkách, který byl
hraný pod názvem Linz Open 2014. Celkem zde hrálo 100 hráčů
a hráček. Velkého úspěchu dosáhla naše hráčka Denisa Dadová.
V kategorii juniorek došla až do finále, kde zdolala Selinu
Rechberger (Rakousko) 3:1. Vývoj zápasu byl 2:0 pro Denisu, snížení Seliny na 2:1 a pěkné zavření Denisy na konečných 3:1. Poté
se hrála soutěž žen, v které Denisa zabojovala, když věkem ještě
juniorka porážela starší soupeřky. Ve skupině obsadila 2. místo.
Postoupila tak do osmifinále, kde zdolala soupeřku Brandstatter
3:0 (Rakousko). Ve čtvrtfinále také zvítězila poměrem 3:1 nad
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domácí Tschinkowitz a postoupila tak do semifinále, v kterém
podlehla Rakušance Thaler 2:4 a obsadila tak konečné výborné
3. místo. V mužích bohužel nepostoupil Roman Zvára ze skupiny
a obsadil tak konečné 33. místo. Co se týká výsledků, byl to velice
pěkný a úspěšný turnaj. Více o něm a o šipkách najdete na našem
novém webu www.dcmezihori.webnode.cz
Miroslav Zvára

Po finále juniorek: zleva 2. Selina Rechberger (Rakousko)
a 1. Denisa Dadová (DC Mezihoří).
Platit nebo dostávat peníze není totéž
Jedním ze zásadních problémů, které musí lidstvo řešit, je
otázka „Kam s ním?“ Ale ne už v onom Nerudovském slova smyslu, ale jako skutečnou zásadní civilizační záležitost v každodenním životě. Mám na mysli spíše „KAM S NIMI – S ODPADKY“.
Zvykli jsme si na životní styl, který jich produkuje čím dál tím
větší množství. Každá věc, kterou si pořídíme, je dnes dokonale
zabalená, aby vydržela to harcování z druhého konce světa až do
našich domácností. To je samozřejmě dobře. Co je zvláštní je to, že
obal z hlediska životnosti skoro vždy zabalené TO přežije a v podstatě vždy je větší, než zabalené TO. Ale tak už to je a musíme jen
řešit ono kam s ním.
Snad si už všichni uvědomujeme, že když ho dáme do popelnice na domácí odpad, tak s ním zaplníme její obsah, a za to, že
ho v pondělí někdo odveze, zaplatíme. A když jedete někdy kolem
skládky v Přibyšicích, kde pohoří z odpadků neuvěřitelně roste,
dojde vám, že budeme určitě platit čím dál tím víc. Protože není
asi mnoho míst v naší malé zemi, kde by chtěli mít před okny
kopec odpadků. I s průvodními pachovými a prachovými jevy.
Ale možná všichni ještě nevíme, že když ho dáme do správného kontejneru na tříděný odpad, tak nejen, že za něj neplatíme,
ale ještě někdo platí nám. Za to, že může ten materiál použít na
nějakou tu recyklaci. A to je přece rozdíl. Mít tisíc korun a nemít
tisíc korun, to je rozdíl hned dva tisíce, jak je známo. A to ani
nemluvím o dobrém pocitu z toho, že nám naše matička Země
déle vydrží.
V Soběhrdech třídíme. Třídíme celkem dobře, resp. zhruba
průměrně jako ostatní obce v našem kraji. V letech 2012 a 2013
jsme si společně každý rok vytřídili zhruba 130 tisíc Kč. Z této
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částky je financován svoz nebezpečného odpadu a odvoz tříděných odpadů. Ale určitě bychom mohli třídit ještě lépe. Ti, co už
třídí, být ještě trochu pečlivější a ti, co netřídí, se inspirovat u těch,
pro které už je to přirozenou součástí života.
Zastupitelstvo se rozhodlo podpořit to i tím, že částku, o kterou
se nám společně v roce 2014 podaří více vytřídit, rozdělí v roce
2015 mezi občany. Resp. poměrná částka bude každému odečtena
od nákladů na popelnici pro rok 2015. Takže např. pokud obec
obdrží za tříděný odpad v roce 2014 o 30 tisíc Kč více, tak bude
tato částka vydělena počtem popelnic (nyní asi 170 kusů) a každý
bude mít pro rok 2015 cenu za popelnici o 176 Kč nižší.
Takže třiďme pečlivě, pohlídejme i děti a sousedy ať třídí a za
rok spolu zúčtujeme. Těším se…
Pavel Bartík
Proč obec koupila pozemky pod fotbalovým hřištěm
v Soběhrdech
Jestli zastupitelstvo v loňském roce řešilo něco složitého
a těžkého, tak to bylo určitě rozhodnutí o koupi pozemků pod
fotbalovým hřištěm. Myslím, že snad každý v Soběhrdech ví,
že jednání o tom se vlekla dlouhé roky a v uplynulém roce se
je pouze podařilo dotáhnout. Kdo sleduje práci zastupitelstva
pravidelně, toho to zřejmě nepřekvapilo.
Přesto považuji za užitečné odpovědět na několik důležitých
otázek:
1. Proč obec pozemky pod hřištěm koupila?
Protože pro každou obec je důležité, aby v ní fungovaly
spolky a sdružení občanů, které přispívají ke kulturnímu,
sportovnímu a především společenskému životu. Většinou jsou
to ve všech obcích sdružení dobrovolných hasičů a sportovní
spolky. Někde se k tomu přidávají sdružení žen, myslivci apod.
ale základ stojí všude na sportovních spolcích a hasičích.
A podporou obce má být to, aby tyto spolky měly pro svou činnost odpovídající materiální základnu. Tedy hasiči hasičárnu
a potřebnou techniku a sportovci hřiště a potřebné sportovní
vybavení. Obec má v tomto směru daleko větší možnosti, než
spolky odkázané na příspěvky členů a sponzorů. V Soběhrdech
byly dosud podmínky fotbalistů naprosto neadekvátní dnešní
době. Dospělí by v tom jistě pár let ještě vydrželi, ale pro pětileté děti je těžko dlouhodobě představitelné, aby se převlékali
v zimě a nemohli si ani dojít na záchod. To, že se vůbec v těchto
podmínkách ještě může fotbal hrát je výsledek zapálení fotbalistů a jejich neustálého vysvětlování a vyřizování výjimek ze
sportovních řádů. Kdyby to nedělali, tak by bylo zdejší hřiště
asi dávno zavřené a mládež by si hledala jiný způsob zábavy. To
jsme, jako zastupitelé, nechtěli dopustit, a proto jsme o koupi
pozemků usilovali. Kdybychom jednání o prodeji nyní neuskutečnili v situaci, kdy vlastníci byli ochotni prodávat, tak by
velmi pravděpodobně fotbal v Soběhrdech během několika let
skončil. S ohledem na historii více, než padesáti let fungování,
by to byla velká škoda. A ještě větší škoda by to byla s ohledem
na další desítky let, kdy se mu budou moci věnovat ti dnes
pětiletí fotbalisté.

podíváme s odstupem nějakých dvou až tří let, tak si řekneme,
že to byla rozumná investice. Ale chápu všechny, kdo si v první
chvíli řeknou, že jde o hodně peněz. Ani pro nás jako pro zastupitelstvo to nebylo snadné rozhodování. A pro mě jako starostu
je to významný úkol do budoucnosti, který od zastupitelstva
mám. A budu na něm pracovat. Totiž dosáhnout toho, aby se
finanční zatížení rozpočtu obce co nejdříve snížilo.
3. Co se bude na hřišti dít dále?
Koupě pozemků samozřejmě dává smysl pouze v případě,
že se na nich podaří vybudovat odpovídající zázemí pro
sportovní aktivity Fotbalového klubu Soběhrdy. Obec v tomto
smyslu podnikla už první krok, když byla v prosinci podána
žádost o dotaci na výstavbu zázemí v rámci programu vypsaného Středočeským krajem. Nyní se snažíme získat pro tuto
myšlenku podporu a v mezičase realizujeme přípravné práce.
A samozřejmě souběžně budeme usilovat o to najít způsob
využití zakoupených pozemků, aby se finanční zatížení pro
obec snížilo
Jsem přesvědčen, že z dlouhodobého hlediska se jednalo
o správné rozhodnutí zastupitelstva a vážím si odvahy a zdravého rozumu, který zastupitelé projevili. Věřím, že i ostatní
občané časem pochopí, že zastupitelé jednali správně. Do té
doby jsem připraven i nadále každému, kdo má zájem a nebojí
se zeptat, toto vysvětlovat jako doposud.
Pavel Bartík
Dětský podzim v Žíňanech
V podzimních měsících uspořádal SDH Žíňany dvě akce
pro děti ze Žíňan, Žíňánek a okolí. První bylo říjnové dýňové
odpoledne (28.10). Více jak deset dětí za pomoci svých rodičů
vyřezávalo z dýní své svítící lampy, které pak rozmístnilo na
taras pod zvoničkou. Po soumraku se pak tyto „hlavy“ rozzářily
světlem zapálených svíček a nejen projíždějícím připomínaly
blížící se čas dušiček, ale i období Halloweenu.
Druhá akce „Ježížkova cesta“ se uskutečnila v předvečer
první adventní neděle. Děti v teple žíňanského obecního
domku připravovaly vánoční ozdoby, kterými ozdobily vánoční
stromeček. Poté vyrazily na přichystanou výpravu, kde při
několika zastavení musely plnit úkoly a hledat správné odpovědi v souvislosti s blížícími se Vánocemi. Po návratu je čekal
krásně rozsvícený stromeček s dárky pro každého a přítomné
maminky a tatínky voňavé svařené víno pro zahřátí.
Náš sbor chystá i v letošním roce řadu akcí pro děti, o kterých budeme s předstihem informovat. Dětí v našich osadách
(a u našich členů) přibývá, a tak se tyto akce stávají jednou
z důležitých činností v životě žíňanských hasičů.
Jan Šíma velitel SDH Žíňany

2. Proč obec pozemky pod hřištěm nekoupila levněji?
Prostě proto, že levněji na prodej nebyly. Kdyby bylo možné
je koupit levněji, tak by to obec určitě udělala. A kdyby bylo
reálné a ekonomicky únosné postavit hřiště v Soběhrdech
jinde, tak bychom neváhali ani chvíli. Také jestli zastupitelstvo
o něčem uvažovalo, tak o tom, jestli je zaplacená cena adekvátní. Všichni bychom rádi nakupovali co nejlevněji a prodávali co nejdráže. Takový už je princip kapitalismu. Takže
se při jednáních o prodeji musíme shodnout na nějaké ceně
přijatelné pro obě strany. Za obec k tomu mohu říci už jen to,
že jsme se jednání snažili vést tak, aby když už je to drahé nyní
v okamžiku koupě, to dávalo alespoň smysl z dlouhodobého
hlediska. A o tom jsem přesvědčen, že se podaří. Že až se na to
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Blahopřejeme
18.1. Božena Zachová, Žíňánky
8.2. Růžena Mecková, Mezihoří
4.4. Jiřina Škvorová, Žíňany
14.4. Jaroslava Laštovková, Soběhrdy
22.4. Zdenka Kucharská, Soběhrdy
25.4. Eva Černíková, Mezihoří
28.4. František Chlistovský, Žíňánky

75 let
70 let
75 let
70 let
70 let
70 let
80 let

Zapište si do kalendáře
21.2. vystoupení kapel JINOVATKA, CUK-LETU
a FROM, Restaurace u Železného dědka
1.3. 19:30 maškarní bál ve stylu 60. Let v KD Mezihoří
– pořádají SDH Mezihoří a Žíňany, hudba Ignis
5.4. společná brigáda – úklid talut – s obcemi Bedrč a Petroupim
19.4. Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu
3.5. čtvrtá RTO výprava

vás zve na
Čtvrtou RTO
výpravu
Dne 3.5.2014
Výlet se koná historickým
autobusem Škoda 706 RTO,
pojedeme se podívat do ČD
Muzea v Lužné u Rakovníka,
a potom si prohlédneme minipivovar v Pivovarském dvoře
Chýně, kde nás i nakrmí.
Sraz bude v 9:00 na Smíchovském
nádraží, otočka tramvají.
Nástup je možný pouze s platnou
jízdenkou. Jízdenky lze zakoupit
u Vrchního lízníka Kuldy
liznici@liznici.cz
nebo u Prvního řádného lízníka,
lízníka rady lízníků Martina
Fresla alias Fido fremar@volny.cz
Cena jízdenky 280 Kč.

Pár fotek…
O tom, že v Soběhrdech se pořád něco děje, se můžete podívat
na následujících fotkách z rozsvěcení stromečku, ze silvestrovské
výpravy na Krásnou horu a z dětské diskotéky u Železného dědka.
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Větrný mlýn na kopci Trkotín
Ano, čtete dobře. Nejedná se o jiné místo, než to, na které se díváte
každý den. Vodních mlýnů bylo v našem okolí mnoho, ale o větrném
mlýnu jsem ještě do nedavna nic neslyšel.
Není to však pravda, na svahu kopce Trkotín nad osadou Čistec
se v minulosti tyčil větrný mlýn. V sedle mezi Zahořany a Čistcem
to ještě dnes pěkně profukuje. Zdejší hřeben táhnoucí se od obce
Přestavlky k Mezihoří s dnešním názvem Trkotín a nejvyšší kótou
519 metrů nad mořem byl v minulosti mnohem méně zalesněn než
dnes. To naznačují staré místní názvy Holý nebo Suchý vrch. Svým
tvarem vlastně tvoří přirozenou hráz s nasměrováním východních
větrů do tohoto sedla. Na mapovém listu číslo 4053-4 III.vojenského
mapování z let 1877 – 1880 je tento hřeben nazýván Čichče vrch.
Bohužel, na nejstarších mapách (Múllerova mapa Čech z roku 1720
ani na I.vojenském /Josefínském/ mapování Čech z let 1764-1768)
není o tomto větrném mlýnu žádná zmínka.
Vraťme se k místu, kde stával námi hledaný mlýn. Jeho umístění
naznačují místní názvy – Na mlýně, Pod mlýnem, Za mlýnem. Tato
místa, bez místních lidí nedokáži lokalizovat. V tomto prostoru mají
být ještě dnes patrné základy stavby.
Po zrušení mlýna byl mlýnský kámen použit v dlažbě ve dvoře
v Zahořanech. Některé prameny uvádějí jeho umístění do dlažby chalupy u Zahradníčků. Mlýn byl využíván místními lidmi a zachovala
se vzpomínka na to, jak do něj pytle s obilím nosili od cesty ručně.
Doposud se mi nepodařilo zjistit, kdy byl postaven a kdy zanikl.
Nejvíce větrných mlýnů bylo postaveno na severovýchodní
a střední Moravě. Díky práci pana Oty Pokorného známe v Čechách
216 mlýnů, které zmapoval. Na Benešovsku jsou v tomto seznamu
mlýny – v Chotýšanech, Olbramovicích, Přestavlkách – námi hledaný
mlýn, Struhařově dva a Žebráku zděný. Dnes, dle prací mnoha soukromých badatelů se odhaduje, že mlýnů bylo mnohem více a jejich
počet se pohybuje kolem 1000. Dosud dochované mlýny pocházejí
z 19. a výjimečně z 18. století.
Pokud by jste si díky těmto řádkům vzpomněli na cokoliv
z historie mlýna, místa na kterém stával a nebo osudu lidí, kteří se
pohybovali kolem něj, dejte mi prosím vědět. Chtěl bych se pokusit,
tento nepatrný střípek z naší místní historie zachovat i pro budoucí
generace.
Pramen: PhDr.Dagmar Mertová; Soupis a lokalizace větrných
mlýnů v Čechách z roku 1973; Vranovsko v době českého národního
obrození od Václava Škvora.
Kontaktní spojení: Jan Kostrhoun, Pod zahrady 246, 251 67
Pyšely u Prahy
Tel: 605 131 168 nebo e-mail: Kostrhoun.Ebert@seznam.cz
Honza Kostroun, Pyšely
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Město Benešov kZ hedajeg{X^ h eVgicZgn eĿ^egVkj_Z koedbc`dk V`XZ
cV c{haZYc`V gV`djh`d"j]Zgh`]d igőcj! VgX^kkdYj ;gVci^`V ;ZgY^cVcYV
YÄ:hiZ!`iZghedajhbVc Za`dj dÌ8]di`dkdjoZbĿZakgdXZ&.&)eĿ^ViZc"
i{ijkHVgV_Zkj#IgV\^X`{jY{adhiWnaV_ZYcdjoeĿ÷^cegkchkĎidkk{a`n#
1. 4. – 31. 10.
Spojeni v životě i smrti
Spojeni svazkem manželským – spojeni stejným osudem
Zámek Konopiště (výstava)
duben
Otevření expozice o Františku Ferdinandovi d’Este
Nově připravená expozice
duben
Ve službách Konopišťského pána. Zaměstnancem nejen na zámku Konopiště
v Čechách
Autogramiáda knihy Lukáše Pavlíka
duben až říjen poslední čtvrtek v měsíci od 18 hodin, zámek Konopiště
Cyklus 7 přednášek
8hVĿ;gVci^Z`?dhZ[>#V_Z]dYdWV
=gVWĎ@VgZa8]diZ`V_Z]dgdY^cV
HVadcckdon;gVci^`V;ZgY^cVcYV
HVgV_Zkh`ViZci{iV<Vkg^adEg^cX^e
O{bZ`@dcde^iĎoVVgX^kkdYn
=gVWĎ;g#=VggVX]VAZdedaYAd_`V¿aZX]i^XV_Z]dĿ^Y^÷
Hed_Zc^hkVo`ZbbVc Zah`b!hed_Zc^hiZ_cbdhjYZb

30. 5.
Den otevřených dveří v Pivovaru Ferdinand
31. 5. – 1. 6.
Mým národům 1914 – Benešov 2014
BZo^c{gdYchZi`{c`ajWőkd_Zch`]^hidg^e
Město Benešov, zámek Konopiště
květen až červenec
František Ferdinand – otazníky kolem atentátu * Osudy potomků Františka
Ferdinanda za první světové války a po ní
Masarykovo náměstí, Benešov (výstava)
1. 6. od 14 hodin
Slavnostní požehnání všem dopravním prostředkům a cestovatelům spojené
s výstavou věnovanou atentátu a cestě Františka Ferdinanda d’Este a Žoﬁe
do Sarajeva
Kostel svatého Jakuba a Filipa na Chvojenu
8. 6. od 15 hodin
Arcivévodská mše
Kostel svatého Jakuba a Filipa na Chvojenu
22. 6.
Boží tělo
Zámek Konopiště
28. 6.
Zádušní mše za Františka Ferdinanda d’Este a Žoﬁi
B^XZaZWgj_Z`VgY^c{a9db^c^`9j`VV9g#Kd_iĎX]:a^{!zámek Konopiště

duben
Sarajevský atentát ve sbírkách zámku Konopiště
Cdk{Wgd jgVVjidgőB\g#?VcnHZYa{÷`dkV>c\#BVg^Z@gZ_÷dk

28. 7.
Připomenutí zahájení 1. světové války
E^ZicV`XZVdY]VaZceVb{ic`jdWĎiZb&#hkĎidkk{a`n, Gymnázium Benešov

23. 5.
Muzejní noc
EĿ^Wa Vibdh[gj&.#V'%#hidaZi!`YnWnabV_^iZaZb`dcde^Ňh`]deVchik
;gVci^Z`;ZgY^cVcYYÄ:hiZ
Muzeum umění, Muzeum Podblanicka a zámek Konopiště, Městská výstavní síň

11. 11.
Den válečných veteránů
E^ZicV`ijeVb{ic`jdWĎiZb&#V'#hkĎidkk{a`n!Gymnázium Benešov

23. 5. – 7. 7. (vernisáž 23. 5. v 16 hodin)
Konopiště v proměnách
KhiVkVYdWdkX][did\gVÌoZhdj`gdb]dVgX]^kjAj`{ZEVka`VVo{b`j6ghiZiiZc
Městská výstavní síň, Malé náměstí 5, Benešov
23. 5. – 31. 7. (vernisáž 23. 5. v 17 hodin)
Poslední léto
KhiVkVkhaZY`őjbĎaZX`]dhnbedo^V÷Zh`X]VcĎbZX`X]kikVgc`ő
Muzeum umění a designu Benešov – kabinet
23. 5. – 31. 8. (vernisáž 23. 5. v 18 hodin)
Dvorní fotograf
KhiVkVoedoőhiVadhi^GjYda[V7gjcZgV"9kdĿ{`V!Ykdgc]d[did\gV[V;#;#YÄ:hiZ
Muzeum umění a designu Benešov – Šímova síň

celoročně
Náš pluk
Hi{a{Zmedo^XZkĎcdkVc{]^hidg^^WZcZdkh`kd_Zch`edh{Y`n!KZa`k{aXZVdhdWcdhi^
;#;#YÄ:hiZ
Muzeum Podblanicka, Benešov
Změna programu vyhrazena.

Aktuální informace na www.benesov-city.cz, www.posazavi.com
BĎhid7ZcZdk
BVhVgn`dkdc{bĎhi&%%
'*+%&7ZcZdk

Město Benešov
100 let od atentátu
na F. F. d’Este a od
začátku Velké války
v roce 1914

Příjezd arcivévody Františka Ferdinanda d’Este do Benešova

Průvod městem zakončený na náměstí

Program v prostorách Táborských kasáren

Inspekce arcivévody Františka Ferdinanda d’Este v pivovaru

Odjezd arcivévody Františka Ferdinanda d’Este na Konopiště

Arcivévoda František Ferdinand d’Este na Konopišti

10:00edX]dYbĎhiZboV`dc÷ZccVc{bĎhieĿ^ki{c_ZYcdiZ`!]dhiő!eĿ_ZoY
;#;#YÄ:hiZ
11:30^cheZ`XZ;#;#YÄ:hiZke^kdkVgj
12:30oV]{_ZcdYedaZYc]degd\gVbjkegdhidgj`Vh{gZcegdkZĿZ_cdhi!YĎih`{
hiĿZac^XZ!egd]aY`VYdWdkX]aZ Zc¸
13:00 výcvik kavalerie
13:30khiVkVVeĿZYkZYZckkd_ZeVacX]oWgVc
14:30kXk^`X#V`#_ZYcdiZ`¿knhidjeZcX#V`#`VYZic]jYWn
15:00hdjiĎ cY^hX^eacn`VkVaZg^Z
17:00eĿZYhiVkZc!dYWdgc{eĿZYc{`VdeVacX]oWgVcX]!eĿegVkV_ZYcdiZ`
k pochodu
18:00ÑBdW^a^oVXZ&.&)Á

Moderovaná událost v historickém kontextu pod
názvem ,,Do švestek budem doma..!!!“
20:00a^Ydk{kZhZa^XZoVYdegdkdYjX#V`#`VYZic
]jYWn
¿hedaZ÷Zch`{o{WVkVegdjc^[dgbdkVcVYdWdk
X^k^a^hinVdW÷VcnbĎhiVcVc{bĎhi

MÝM NÁRODŮM 1914 – BENEŠOV 2014
Mezinárodní setkání klubů vojenské historie
30. 5.
Příjezd a registrace jednotekVgZ{aE^kdkVgj;ZgY^cVcY!I{Wdgh`{`Vh{gcV
¿ea{cdk{cdXXV'*%kd_{`őoXXV)%kd_Zch`d"]^hidg^X`X]`ajWőoöZX]!
HadkZch`V!Edah`V!Hadk^ch`V!CĎbZX`VVGjh`V
¿hiVkWVi{WdgV
19:00edX]dYkd_Zch`X]_ZYcdiZ`bĎhiZb
31. 5.
08:00diZkĿZckd_Zch`]di{WdgVegdkZĿZ_cdhi
09:30eĿ_ZoY;#;#YÄ:hiZcVc{YgV k7ZcZdkĎ!haVkcdhiceĿ^kiVc!
egőX]dYXhVĿh`bhVac`Zb!dY_ZoYcVgVYc^X^

1. 6.
10:00ÑBZoVdWĎi^KZa`k{a`nÁ
17:00dY_ZoY÷Vhic`ő¸
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